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Do nového roku bych Vám všem
chtěla popřát hlavně mnoho zdraví,
které je zapotřebí nejvíc, štěstí,lásky,
spokojenosti , pracovních i životních
úspěchů a tolerance.
Zároveň Vám děkuji za příspěvky
a článečky, které mi posíláte a těším
se na další spolupráci v roce 2009.
Vladimíra Stejskalová

Je nás o něco více…

V roce 2008 přibylo v Žatci a ve spádových obcích 273 dětí. Jelikož žatecká porodnice je od dubna 2008 zavřená , maminky musely odrodit v jiných okresech..
Nejčastěji navštěvovanými porodnicemi
byla porodnice v Chomutově, v Mostě
a v Kadani. Otevření žatecké porodnice
se plánuje na polovinu ledna.
Naopak v uplynulém roce bylo k dnešnímu dni evidováno 263 úmrtí.
stej

Mimořádný úřední den

Dne 10.01.2009 proběhne na Městském úřadu v Žatci mimořádný úřední
den – sobota.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00 hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám Svobody 1, Žatec: podatelna, pokladna, matrika, evidence obyvatel, úsek OP a CD, majetkový
odbor, obecní živnostenský úřad
Obránců Míru 295: pokladna, odbor
dopravy a silničního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství,
stavební a vyvlastňovací úřad.

Podávání žádostí
o finanční
příspěvky na rok
2009

„MěÚ Žatec v rámci schváleného
rozpočtu Města Žatce pro rok 2009
přijímá žádosti sportovních a ostatních
organizací, sdružujících občany, děti,
důchodce a zdravotně postižené občany
v rámci žateckého regionu o finanční příspěvky pro rok 2009. Formulář žádostí
je možno vyzvednout na informacích
MěÚ Žatec, na finančním odboru MěÚ
Žatec nebo pořídit na internetových
stránkách Města Žatce. Řádně vyplněné
žádosti odevzdejte nejpozději do pátku
27.2.2009 v podatelně MěÚ Žatec nebo
přímo na finančním odboru MěÚ Žatec
ing. Monice Naxerové.

Ve středu se jako každý rok konalo na náměstí v Žatci rozloučení se starým rokem 2008. Večerem provázeli DJ Fiala a DJ Majkl , o půlnoci všem zmrzlým návštěvníkům popřál do nového roku starosta Žatce Erich Knoblauch a po té zakončil večer nádherný ohňostroj. Foto Tomáš Trégl.

Rozpočet je schválen, oproti loňsku narostl

Žatec – Vyrovnaný rozpočet schválilo na svém posledním prosincovém zasedání zastupitelstvo města Žatce. Na straně příjmů i výdajů stojí částka 572,5
milionu korun.
Oproti loňskému rozpočtu ten letošní prostředky na příspěvky sportovním
výrazně narostl. Je to kvůli zvyšujícím a ostatním organizacím, a to ve shodné
se částkám na výplatu sociálních dávek; výši jako loni. Investiční fond, určený na
jsou to ryze státní prostředky, které přes výstavbu komunikací, práce ve školách
městský rozpočet takzvaně protékají, nic- apod, obsahuje 46,659 milionu korun.
méně celkovou podobu rozpočtu ovliv- Připraveno je i dalších 50 milionů na
ňují. Další významný vliv mají dotace, spolufinancování investičních akcí, na
především ta na Chrám chmele a piva, které město Žatec žádá dotace. Jedná se
tedy projekt na kompletní revitalizaci hlavně o zateplení škol a školek, případně
pražského předměstí. Očekává se ale i další dotační akce, které vyjdou.
například i větší příjem z daní.
Rozpočet lze zhlédnout na webových
V rozpočtu stejně jako loni figurují stránkách města.
(st)

Prodloužení termínu
platnosti úplné
Po letech došlo k dohodě ve věci sporu mezi
uzavírky silnice č.
II/227 v Holedečku městem a společností ČEZ Prodej s.r.o.
Upozorňujeme řidiče na prodloužení
termínu úplné uzavírky silnice č. II/227
v obci Holedeček od 12. 1. 2009 do 31.
3. 2009 z důvodu dokončení sanačních
prací silničního tělesa. Objízdné trasy zůstávají beze změn, tj. osobní a autobusová doprava bude vedena obousměrně po
trase Holedeček-Milošice-Radíčeves-Žatec, vozidla nad 3,5 t budou odkloněna
z Holedečku na Měcholupy-Radíčeves-Žatec (rovněž obousměrně).
Jitka Stříbrná
odbor dopravy a silničního
hospodářství

Žatec – Zastupitelstvo schválilo dohodu, která ukončila letitý spor mezi městem a dodavatelem elektřiny. Vznikl ještě v 90. letech kvůli částce za energii
v nemocnici.
Od té doby se celková částka, o níž stran došlo k mimosoudnímu vyrovnání,
ve sporu šlo (včetně úroků z prodlení, které přijde město na méně než čtvrtinu
nákladů na řízení a právní zastoupení), výše zmíněné sumy, a to na celkově 4
vyšplhala na více než 17 milionů korun. miliony korun.
Její úhrada by pro město Žatec znameV celé záležitosti je zarážející přístup
nala významné problémy. V této souvis- bývalých zástupců města. Podle dostuplosti se tak sluší a patří ocenit chápavý ných informací – vzhledem k okolnostem
a vstřícný přístup zástupců společnosti nepochopitelně - odmítali nabídky dodaČEZ Prodej s.r.o. i advokátní kanceláře vatele elektřiny na vyrovnání v řádech
JUDr. Jaroslava Trkovského. Po vyhod- několika set tisíc korun (údajně padla
nocení všech faktů a argumentů obou nabídka až na 300 tisíc korun).
(st)

Silvestr v Žatci
z pohledu záchranářů
Během silvestrovských oslav na nám.
Svobody nedošlo k žádnému úrazu, dobrovolní záchranáři tak pouze pomohli
pořadatelům s úklidem zábran a pódia.
Dvakrát však vyjížděli dobrovolníci na
výzvu dispečinku ZZS. V obou případech šlo o úraz horní končetiny po
pádu, nejprve v Dlouhé ulici, později na
Husitském náměstí. Oba pacienti byli
předáni na chirurgickém oddělení.
Noční směna žatecké záchranné služby měla také rušnou službu. Lékařská
posádka zasahovala společně s policií

u potyčky v Želči, odkud odvezla na
chirurgii muže s poruchou vědomí
a zhmožděním obličeje a zad. Zdravotnická posádka během noci předala na
chirurgii 4 pacienty. Chlapce s ranami
obličeje a ruky po pořezání skleněnou
výplní dveří, muže s poruchou vědomí
a úrazem hlavy po pádu, a nezávisle
na sobě dva muže s úrazy hlavy po
napadení.
Slavomil Jurnečka, DiS.
ředitel sdružení Záchranáři Žatec
pracovník ZZS Žatec

z pohledu MP Žatec
31.12.08
- 16.40h V ulici Fibichova se potácela
silně podnapilá žena. Z důvodu zajištění
její bezpečnosti byla strážníky MP Žatec
doprovozena do bydliště.
- 23.00h strážníci MP Žatec hasili
hořící odpadkový koš. V případě zjištění
pachatele bude postižen pro přestupek
proti majetku.
- 23.50h oznámení o opilém mladíkovi,
který v Žatci ul. Husova poškozuje zapar-

kovaná osobní vozidla. Případ byl předán
OO PČR Žatec.
1.1.09
- 02.25h muž 27 let v opilosti po prohře
větší finanční částky na výherním automatu v baru ul. Svatováclavská v Žatci,
chtěl tuto částku zpět, pokusil se vytrhnout z přístroje zásobník peněz. Způsobil
škodu nad 5.000,-Kč. Případ byl rovněž
předán OO PČR Žatec.
Štorek Jiří ŘMP
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Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 05.02.2007
Pozemek pro výstavbu halových garáží
oddělený geometrickým plánem ze dne
9.1.2007, a to p.p.č. 5580/7 (orná půda)
o výměře 4856 m2 ul. Stavbařů v Žatci
k výstavbě halových garáží za podmínek
stanovených odborem rozvoje města :
- garáže musí být koncipované tak, aby
již v první fázi byly vícepodlažní (min.2
patra) a byla zachována možnost zvýšení jejich kapacit přístavbou dalších
pater
- současně s výstavbou garáží bude řešena výsadba stromů do ulice Stavbařů
Žatec
- součástí kupní smlouvy bude odsouhlasená zastavovací studie architektem
města
se žádostí o koupi je nutné předložit:
Ø zastavovací studii, ze které bude vyplývat, že garáže budou minimálně
dvoupodlažní
Ø harmonogram výstavby se zahájením
výstavby max. do jednoho roku od
podpisu kupní smlouvy pod podmínkou odstoupení od smlouvy a smluvní
pokutou ve výši 2,000.000,- Kč
Ø dokončení výstavby kolaudací a zahájení provozu max. do dvou let od vydání stavebního povolení pod smluvní
pokutou 2,000.000,- Kč
Ø u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Projednáno Radou Města Žatec dne
8.12.2008
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec
dle čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky
obsazené nájemníky, včetně podílů společných částí domu další osobě a to:
n č. 2826/19 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 75,80 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2825, 2826 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 5053 o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 758/30476 vzhledem k celku
za kupní cenu 301.088,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy,
n č. 2826/10 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 75,80 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2825, 2826 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 5053 o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 758/30476 vzhledem k celku
za kupní cenu 291.612,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
Zveřejněno: od 10.12.2008 do 9.3.2009
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Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku
Záměr projednán RM dne 14.07.2008
n Nemovitosti č.p. 323 ul. Masarykova se st.p.č. 477/1 o výměře 612m2 a
n č.p. 584 ul. Úzká se st.p.č.477/3
o výměře 384 m2 v Žatci
Jedná se stavebně propojené objekty
v městské památkové rezervaci.
Č.p. 323 je třípodlažní pavlačový
částečně podsklepený dům s volnými
nebytovými prostory naposledy využívanými jako kulturní zařízení „Posádkový dům armády“,
č.p. 584 je třípodlažní pavlačový částečně podsklepený dům s pěti bytovými
jednotkami z toho jsou dvě obydleny
nájemníky.
Kupní cena : 10.000.000,- Kč
Zveřejněno: od 15.12.2008 do
13. 1. 2009

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Volné bytové jednotky:
n č.1065/6 ul. Purkyněho v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 128,20 m2 s podílem společných částí budovy č.p.1065
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.1241
o výměře 1167 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 1282/7932 vzhledem k celku za
kupní cenu 1.037.410,-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.

n č.2819/13 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,50 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2817,
2818, 2819 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č.5040 o výměře 1043 m 2 v k.ú.
Žatec o velikosti 685/42456 vzhledem
k celku za kupní cenu 931.510,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

n č.2815/1 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,50 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2815, 2816
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
685/28304 vzhledem k celku za kupní
cenu 912.160,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.

n č.2816/14 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815,
2816 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č.5044 o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 682/28304 vzhledem k celku
za kupní cenu 944.140,-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy,

n č.2815/4 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,50 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2815, 2816
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
685/28304 vzhledem k celku za kupní
cenu 924.500,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.

n č.2816/17 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815,
2816 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č.5044 o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 682/28304 vzhledem k celku
za kupní cenu 942.680,-Kč a poplatky
n č. 2/11 Stroupeč o velikosti 1+3, plospojené s provedením smlouvy,
cha bytu 71,70 m2 s podílem společných
částí budovy č.p. 2 Stroupeč o velikosti
717/8536 vzhledem k celku za kupní
cenu 315.390,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy. Bytová jednotka
je užívána bez právního důvodu, podán
návrh na vyklizení bytu u Okresního
soudu v Lounech.

Zveřejněno: od 18. 12.2008 do 16. 01.
2009

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 10.12.2007
Pozemky určené k výstavbě RD:
n p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře 1440
m2 ul. Jungmannova v Žatci jako jeden
celek k výstavbě RD za podmínek stanovených odborem rozvoje města za
kupní cenu 500.000.,- Kč
Podmínky kupní smlouvy:
- zahájit výstavbu vydáním příslušného
rozhodnutí stavebního úřadu do dvou
let od podpisu kupní smlouvy pod
podmínkou odstoupení od smlouvy
- dokončit výstavbu vydáním příslušného rozhodnutí stavebního úřadu
do čtyř let od podpisu kupní smlouvy
pod smluvní pokutou 100.000,-Kč.
- Zřízení věcného práva předkupního
pro Město Žatec po dobu 3 let od
vkladu kupní smlouvy, a to za kupní
cenu rovnající se ceně kupní.
Zveřejněno: od 06. 01. 2009 do 13. 02.
2009

n č. 2825/12 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 76,10 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2825, 2826 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 5053 o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 761/30476 vzhledem k celku
za kupní cenu 909.120,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.

n č.2815/24 ul. Písečná v Žatci o velikosti 0+2, plocha bytu 40,20 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815,
2816 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č.5044 o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 402/28304 vzhledem k celku
za kupní cenu 500.650,-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.

Žatecký
týdeník

n č.2826/16 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 75,80 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2825,
2826 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č.5053 o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 758/30476 vzhledem k celku
za kupní cenu ……… 902.120,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č.2828/6 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu
71,00 m2 s podílem společných částí
budovy č.p.2828, 2829 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5078 o výměře
694 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 710/
28844 vzhledem k celku za kupní cenu
945.720,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy,

n č.2823/21 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 76,10 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2823,
2824 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č.5051 o výměře 690 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 761/30476 vzhledem k celku
za kupní cenu 941.150,-Kč a poplatky
Žádost o koupi je nutno podat na přespojené s provedením smlouvy,
depsaném tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti (volného bytu) v termínu
zveřejnění záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti
o koupi nemovitosti (volného bytu) jsou
k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo
na informacích MěÚ Žatec.
Zveřejněno: od 10.12.2008 do
8.1.2009

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí
Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: Severografia a.s. Most, Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR
pod značkou MK ČR E 17212. Šéfredaktorka: Vladimíra Stejskalová. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem
inzerce: Pondělí a středa od 13 do 16 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

Vážení čtenáři, své dotazy, podněty a připomínky zasílejte na
e-mailovou adresu tydeník@mesto-zatec.cz, nebo na adresu
Městský úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, Žatec 438 01
a materiál označte slovem TÝDENÍK.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

MĚSTSKÉ DIVADLO ŽATEC, DVOŘÁKOVA 27, 438 01
WWW.DIVADLOZATEC.CZ, TEL.: 415 710 519

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.

LEDEN 2009
14.1. Středa

SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ

8:30

17.1. Sobota

DÍVKA ROKU 2009

17:00

25.1. Neděle

MÍČEK FLÍČEK

15:00

Krásná výpravná pohádka v provedení kombinace klasické činohry a černého
divadla. Doplněná scénickou hudbou a písničkami. Uvede Liduščino divadlo
Praha.
Mimo předplatné. Pro školy. Vstupné: 40,Devátý ročník postupového kola soutěže o nejkrásnější dívku do 16 let.
Mimo předplatné. Akce DDM Žatec
Vstupné: 50,-

Oblíbená pohádka v provedení Loutkohereckého sdružení Jitřenka Žatec
Mimo předplatné
JITŘENKA ŽATEC

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415
10.1. SOBOTA

11.1. NEDÉLE

12.1. PONDĚLÍ

Giacomo Puccini /LA RONDINE ( VLAŠTOVKA)

18:45

Nastudováno ve italském jazyce, Anglické a české titulky
Charizmatická operní dvojice (i v soukromí), Angela Gheorghiu a Roberto
Alagna, se tentokrát setká na jevišti, aby zhmotnila milostný příběh jednoho z nejpopulárnějších operních skladatelů. Gheorghiu je zde ženou, která
poznává opravdovou lásku, Alagna je oním mužem, který v ní vyvolá otázky
o smyslu její falešně třpytivé existence. Zpěv Gheorghiu je kritikou označen
mj. jako “měkký, kulatý, lahodný, neustále proměnlivý, že člověk má pocit, jako
když zcela volně otáčí na hi-fi soupravě knoflíkem volume”. Vlaštovka se na
operních jevištích neuvádí tak často jako jiné Pucciniho opery, zato každé její
uvedení přináší publiku skvělý zážitek. Účinkují: Angela Gheorghiu (Magda),
Lisette Oropesa (Lisette), Roberto Alagna (Ruggero), Marius Brenciu (Prunier),
Samuel Ramey (Rambaldo) a další.
METROPOLITNÍ OPERA
Přístupné od 12. let. SATELITNÍ PŘENOS. Vstupné: 250,-

n Prodám štěňata rotvajlera, očkovaná, odčervená, kupírované ocásky. K odběru po 20. prosinci. Tel. 728 622 898,
volat po 18. hodině.
n Pronajmu velmi pěkný zrekonstruovaný byt 1+1 v klidné části Žatce. Kauce
nutná. Telefon 774 240 723
n Pronajmu luxusní byt 3+kk v nové
vile s parkovacím stáním a zahradou,
kompletně vybavený. Vhodné pro manažery. Tel.: 733 126 431.
n Pronajmu byt 1+3 (90m2) 1. patro
v RD po rekonstrukci v Žatci – Nákladní ulice. Nájem 4.900,- Kč + 4.300,- Kč
inkaso. Kauce 18 tisíc. Volný ihned.
Kontakt: 737 762 764.
n Prodám řadový rodinný dům 6+1
v Jungmannově ulici v Žatci. Garáž, terasa, balkon, zahrada 450 m2, všechny
sítě. Nová střecha. Kolaudace 1993.
Cena 2 800 000,- Kč. Při rychlém jednání
sleva. Tel.: 728 151 997.
n Pronajmu byt 3+1 v RD v Žatci dlouhodobě. Nájem dohodou. Kontakt:
728 602 652
n Ušetřete svůj čas, nechte si vyžehlit, vymandlovat. Od pondělí do pátku,
ul. Volyňských Čechů, nad poštou, lze
i telefonickou domluvou - 731 13 68 22
n Pronajmu novou garáž u západního nádraží. Nájemné 1000,- Kč/
měsíc. Čtvrtletní dárkové bonusy. Tel:
606 928 778.

ROZLOUČENÍ

17.12. Václav Justýn
94 let
18.12. Ing. Josef Nepraš
65 let
KUNG FU PANDA
15:00
Mária Holotová
69 let
Animovaný / Komedie / Akční / Rodinný USA, 2008, 88 min
Valerie Gutzerová
79 let
V líhni animovaných talentů studia DreamWorks se zrodil nový hrdina, který
20.12.
Sonja
Kalabusová
Mertlová
dokáže skvěle konkurovat jeho dosavadnímu tahounovi Shrekovi. Zatímco
78 let
zelený zlobr se konečně usadil, na scénu nastupuje mladý, neklidný, roztoAnna Jirásková
77 let
milý a totálně nešikovný pandí chlapík jménem Po. Ten musí v akcí a vtipem
nabitém příběhu ujít neuvěřitelnou cestu, během níž se z uťápnutého prodavače 22.12. Anna Koštířová
81 let
nudlových polévek stane legendární Dračí bojovník
25.12. Anna Davidová
93 let
Režie: Mark Osborne, John Stevenson. Hrají: Jackie Chan, Jack Black, Dus27.12. Pavel Fedoriška
77 let
tin Hoffman, Lucy Liu, Ian McShane,
30.12. Jiří Kopecký
67 let
Přístupné, DVD
1.1.09 Václav Kozák
75 let
Vstupné: 40,BONTON FILM
Vladimír Myslivec
83 let
Jaroslav Tulach
88 let
MAMMA MIA
19:30
3.1.
Josef
Švanda
61 let
Komedie / Muzikál / Romantický /Velká Británie / USA, 2008, 110 min
Mladičká Sophie (Amanda Seyfried) žije s mírně šílenou matkou Donnou (Meryl Streep) na řeckém ostrůvku Kalokairi, kde vedou lehce uvadající rodinný
hotýlek. Ani s jednou není k vydržení, protože se Sophie bude záhy vdávat.
Zatímco Donna si v téhle souvislosti dělá ryze praktické starosti, Sophie řeši
jediný problém – kdo ji odvede k oltáři. Nalezený matčin deník totiž odhalil, že
se Donna v době kriticky blízké Sophiinu početí spustila hned se třemi chlapci.
Podnikavá dívka, která zdědila matčinu excentričnost, nelení a všechny tři na
svatbu pozve. A oni (rozevlátý obchodník Sam – Pierce Brosnan, upjatý bankéř
Harry – Colin Firth, svérázný dobrodruh Bill – Stellan Skarsg?rd) přijedou.
Do obřadu zbývá čtyřiadvacet hodin. Během nich bude nevěsta muset najít
toho pravého. A protože Donna neměla o příjezdu tří připomínek hříchů mládí
ani ponětí, bude na Kalokairi veselo i bez svatby. Příběh křišťálově čistý jako
voda v každé lepší řecké zátoce dějově posouvají dopředu písničky od ABBA
neodolatelně nazpívané hvězdami filmu. Když Donna popisuje svou špatnou
finanční situaci, zazní Money, Money, Money, ve chvíli, kdy narazí na bývalé
milence, spustí Mamma Mia!, a tak je to od začátku do konce, žádný hit
z produkce ABBA nezůstane ležet ladem.
Režie: Phyllida Lloyd. Hrají: Meryl Streep, Colin Firth, Amanda Seyfried,
Pierce Brosnan, Julie Walters, Stellan Skarsg?rd, Christine Baranski, Dominic Cooper
Přístupné od 12. let. E-cinema.
Vstupné: 50,-

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Střední odborné učiliště
a Střední odborná škola
SČMSD, Žatec, s.r.o.

Nákladní 781, 43801 Žatec

Velká akce

50% sleva na
pernamentky do solária
Platnost do 31. 1. 2009

Tel. 775 306 880
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Mladí záchranáři se během cvičení učili ošetřovat pod vedením zkušenějších kolegů.

Předvánoční cvičení záchranářů
simulovalo pád letadla

V úterý 23. prosince se dobrovolní záchranáři ze Žatce společně s mládeží
sdruženou v Kolektivu mladých záchranářů sešli ke společnému prověřovacímu cvičení.
„Na operační středisko byla nahlá- z Libočan, které se rozhodly ukončit
šena nehoda malého osmimístného svůj život. Jedna žena zvolila oběšení.
letadla. Pilot podle informací letového Té už bohužel zdravotníci pomoct nedispečera pravděpodobně dostal infarkt mohli. Druhá žena se pokusila otrávit
a letadlo se zřítilo nedaleko fotbalové- léky. Byla nalezena bez známek života,
ho hřiště v Libočanech,“ uvedl ředitel avšak správně prováděnou resuscitací
občanského sdružení Záchranáři Žatec se mladým záchranářům podařilo tuto
Slavomil Jurnečka.
ženu zachránit a předat do lékařské
K žateckým záchranářům se na místě péče,“ uvedla velitelka zásahu. Zázepřidalo i několik malých libočanských mí pro toto cvičení poskytli libočanští
dobrovolných hasičů. „Při prohledá- dobrovolní hasiči.
vání terénu v rojnici bylo postupně
Mladí žatečtí záchranáři i libočanští
nalezeno všech pět pasažérů i pilot malí hasiči si vyhledávání osob v rojnici
zříceného letadla. Jeden z cestujících pod vedením zkušenějších kolegů vybohužel nehodu nepřežil. Ostatní utr- zkoušeli vůbec poprvé. „Přesto byli při
pěli různě vážná zranění od odřenin až zásahu velmi disciplinovaní a šikovní.
po amputaci končetiny. Během zásahu Všichni si zaslouží pochvalu,“ dodal S.
byli záchranáři operačním střediskem Jurnečka.
požádáni i o dohledání dvou osob
Zdenka Uďanová, Záchranáři Žatec

Opera z New Yorku zazní opět v Žatci

Žatecké digitální kino uvede v Lednu dva přímé přenosy z Metropolitní opery.
První opera s názvem La Rondine od Giacoma Pucciniho bude uvedena v již
v sobotu 10. 1. od 18:45 hod.
V hlavních rolích se představí chariz- Morrise o lásce muže až za hrob, která
matická operní dvojice (i v soukromí), i bohy přesvědčí o své pravdivosti. PěAngela Gheorghiu a Roberto Alagna, vec Orfeo se vypraví do podsvětí, aby
která se tentokrát setká na jevišti, aby tam své zemřelé ženě vyprosil další
zhmotnila milostný příběh jednoho život. Kouzlem svého zpěvu se mu to
z nejpopulárnějších operních sklada- podaří za podmínky, že se cestou zpět
telů. Gheorghiu je zde ženou, která na svět po ní neohlédne, což však nedopoznává opravdovou lásku, Alagna je drží. Ztrácí Euridiku podruhé a zdá se,
oním mužem, který v ní vyvolá otázky že navždy. Tato opera je uvedena opět
o smyslu její falešně třpytivé existence. v italské znění.
Vlaštovka(La Rondine ) se na operVšechny opery jsou přenášeny na
ních jevištích neuvádí tak často jako velké plátno žateckého kina ve vysojiné Pucciniho opery, zato každé její kém obrazovém HD rozlišení a navíc
uvedení přináší publiku skvělý zážitek. s prostorovým 5.1 Dolby zvukem. Pro
Opera je nastudována v italském jazyce. pochopení příběhu jsou v žateckém
Druhým přenosem bude v sobotu 24. 1. Digitálním kině odbavovány vždy také
opera Orfeo a Euridika od Christopha české titulky. Kompletní informace
Willibalda Glucka. Tentokrát se jedná o dalších přenosech najdete vždy na
o úspěšnou inscenaci režiséra Marka www.divadlozatec.cz.

Veřejné oko Lukáše Vaculíka
a Ivany Jirešové

v prostorách Městského divadla v žatci ve Dvořákově ulici

Městské divadlo v Žatci uvede ve středu 21. ledna komedii vynikajícího anglického dramatika Petera Shaffera.
Ve hře se setkáme se čtyřicetiletým rolích se představí Lukáš Vaculík, Ivana
úspěšným daňovým poradcem, který Jirešová a Hynek Čermák.
podezírá svou mladou ženu z nevěry.
Vstupenky na toto divadelní představeProto, aby se ve své domněnce utvrdil, ní jsou v prodeji v pokladně Městského
najme si soukromého detektiva. To divadla vždy v pondělí až čtvrtek od
ovšem nepředpokládá, že sledovaní 14:00 – 17:00 hod. Rezervovat vstumůže vést k jejich sblížení. Shafferova penky si můžete vždy také na telefovýtečně napsaná komedie je plná hu- nu 415 710 519. Informace o dalším
moru a při jejím divadelním provedení připravovaném programu najdete na
se rozhodně nebudete nudit. V hlavních www.divadlozatec.cz.

Všichni jste srdečně zváni! Vstupné zdarma

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
KŘÍŽOVA VILA, ZEYEROVA 344

Hošťálkovo nám.132, 43801 Žatec, tel.415 710 380, fax: 415 710 186,
e-mail: škola@sousos-zatec, web.www.sousos-zatec.cz

Pořádá pod záštitou České barmanské asociace, o.s.
1. ročník barmanské soutěže

Žatecké pivo CUP 2009
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Soutěž se uskuteční v pondělí 19. ledna 2009
od 8.45 do 17.00 hodin.

Od 8. ledna bude v Křížově vile k vidění výstava nazvaná

„Tvorba dětí ve volném čase“

Aukční a realitní společnost REAL SATIS, s.r.o. vyhlašuje

DRAŽBY DOBROVOLNÉ

Své práce zde budou vystavovat žáci ze ZŠ v Postoloprtech. Vernisáž proběhne ve čtrvrtek
8. ledna 2009 v 17.00 hodin ve velkém sále Křížovy vily a výstava potrvá do 10. února 2009.

20.1.2009 v 9,00 hodin, Aukční síň společnosti REAL SATIS, s.r.o., Kladno
Pozemky v k.ú. Stroupeč, okres Louny o celkové výměře 2058 m2
Nejnižší podání 130 000,- Kč Dražební jistina 39 000,- Kč

Kadeřnice Mirka Tučáková

20.1.2009 v 9,30 hodin, Aukční síň společnosti REAL SATIS, s.r.o., Kladno
Nemovitosti v centru města Žatec
Nejnižší podání 3 000 000,- Kč Dražební jistina 500 000,- Kč
Podrobnější informace na adrese dražebníka REAL SATIS, s.r.o.,
Ke Stadionu 1938, 272 01
Kladno nebo na tel.312 247 398, email:terezahamplova@realsatis.cz

oznamuje změnu provozovny.

Nově pár kroků od původní
v Salonu Lenka Masarykova 919.

ĀĀĀ
ĀĀĀ

Info a objednávky na tel. 737 558 039

NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA
A KŘÍŽOVY VILY:

říjen – březen / pondělí – pátek:
9.00 – 16.00 hodin
sobota:
10.00 – 16.00 hodin
neděle:
zavřeno
(polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin)

strana 4

8. ledna 2009

FOTBAL

Žatecký týdeník

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,

Přípravka FK Chmel
Blšany, ročník 2002

vyhlašuje dne 2. 1. 2009 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na dobu určitou:

referent/referentka
stavebního
a vyvlastňovacího úřadu

V neděli 7. 12. 2008 se konal v Odolené
vodě turnaj Bohemians Praha.
Zápasy:
Blšany- Náchod 0 : 2
Blšany - Kladno 2 : 1 (Klíč , Tvrz)
Blšany - Siad Most 4 : 0 (Klíč 4)
Blšany - Praga 4 : 0 (Stránský2, Tvrz,
Minařík)
Blšany - Bohemians Praha 2 : 0 (Klíč,
Tvrz)
Blšany - Beroun 2 : 0 (Klíč)
Blšany - Meteor 2 : 0 (Klíč , Tvrz)
Po nevydařeném zápase s Náchodem,
nenašli Blšany přemožitele a umístili se
na skvělém druhém místě.

Urban dvojnásobným mistrem ČR v plavání
Mistrovství České republiky staršího žactva se konalo o víkendu 13.-14.12.2008
v Sokolově. Náš oddíl zde reprezentoval elitní plavec David Urban.
První sobotní půlden začínal závodem Na 400m volným způsobem uplavala
200m volným způsobem. V něm předvedl trojice plavců Svatoš z Prahy, Vlčan
David taktický výkon hodný plavce extra z Třebíče a Urban ze Žatce. Všichni potřídy. Zpočátku závodu se držel kolem stupně zvyšovali tempo, na 300 metrech
4.místa, po 150 metrech obracel do- odpadl třebíčský Vlčan a rozhodovalo se
konce poslední, ovšem jen s minimální mezi Davidem a Svatošem. David opět
ztrátou. Předposlední bazén David takticky zabral předposlední bazén,
zvýšil frekvenci a posunul se na úroveň dostal se do čela a v závěrečném finiši
první trojice, aby všechny ušetřené síly odrazil nápor svého soupeře a zvítězil
vrhl do závěrečných 25-ti metrů. V nich o 26 setin ve skvělém čase 4:28.08 a stal
zapnul na plný plyn a v drtivém finiši se podruhé mistrem ČR!
nedal žádnému ze svých soupeřů šanci,
Sobotní odpolední program začínal
zvítězil ve fantastickém čase 2:07.81 závodem 50m volným způsobem. David
a stal se mistrem ČR! V dalším svém zá- opět předvedl skvělý výkon a skončil o sevodě předvedl David podobný kousek. tinu sekundy na 3.místě ve vynikajícím

čase 0:26.46. Další závod 100m znak měl
David spíše jen jako doplňkovou disciplínu, ale i přesto ji zaplaval v osobní rekordu
1:08.71 a skončil na 7.místě.
Nedělní dopoledne začal David opět
znakem, ale pro změnu na dvojnásobné
trati a časem 2:32.00 obsadil znovu 7.místo. Posledním závodem našeho plavce byla
královská kraulová stovka. David kraulové
tratě umí a svým časem 0:58.37 to potvrdil. Skončil na 3.místě a získal tak do své
sbírky již čtvrtý cenný kov.
David Urban předvedl na Mistrovství
České republiky staršího žactva v Sokolově skvělé výkony. Stal se dvojnásobným
držitelem titulu mistra ČR a navíc přidal
ještě 2 bronzové medaile.

O víkendu 13.- 14.12.2008 se konalo v Prostějově Mistrovství ČR staršího žactva
14-letých plavců. Z našeho oddílu si účast vybojovaly dvě naše závodnice Katka
Iblová a Hanka Eichelmanová.
Hanka v sobotu dopoledne startovala v sobotu dopoledne startovala v závodě
v disciplínách 100m prsa a 100m polo- 100m polohový závod. Časem na hrahový závod. Na obou tratích si dokázala nici osobního rekordu vybojovala skvělé
zlepšit své osobní rekordy a celkově to 7.místo. Odpoledne plavala v závodě 50m
znamenalo 16. respektivě 18.místo. Od- volným způsobem. Z oblastních přeborů
poledne startovala Hanka Eichelmanová se do tohoto závodu nominovala nejlepším
ve své parádní disciplíně 100m znak. Po časem. Po vynikajícím výkonu dokázala
vynikajícím výkonu si časem 1:12.65 opět úlohu favorita splnit a fantastickým časem
zlepšila osobní rekord a poprvé v životě 27.59s dokázala odrazit nápor reprezense na MČR probojovala do první desítky tantky ČR Pažoutové z Mladé Boleslavi
na vynikající 9.místo. V neděli startovala a vybojovat svůj první titul mistryně
na tratích 200m znak a 400m polohový ČR staršího žactva! Poté nastoupila na
závod.Opět zlepšené osobní rekordy ten- trať 100m znak, kde mělá také nejlepší
tokrát znamenaly slušné 12.a 16.místo. nominační čas. Bylo, ale jasné, že obě
Druhá naše závodnice Katka Iblová reprezentantky ČR Pažoutová z Mladé

Boleslavi a Ščuková z Ostravy si nenechají nic líbit. Od začátku závodu nasadily obě obrovské tempo. Po 50m Katka
nepatrně ztrácela a obracela na 4.místě.
Fantastickým závěrem v posledních
25m dokázala obě tyto těžké soupeřky
přespurtovat a nejrychlejší čas v ČR v roce
2008 14-letého žactva na 100m znak 1:
07.69 znamenal již druhý titul mistryně
ČR. V neděli dokázala Katka přidat další
skvělé 4.místo na 200m znak a na 100m
volným způsobem získala další medaili,
tentokrát bronzovou časem 1:01.34.
Závěrem lze konstatovat, že tyto výsledky jsou důkazem skvělé práce všech
trenérů plavání v Žatci pod vedením
Jirky Karase a nezbývá, než si přát stejné
úspěchy v roce 2009.

Závěr roku byl ve znamení přátelských turnajů, které již mají nebo nabývají své
tradice.
V sobotu se uskutečnil Silvestrovský místo obsadili Rafani Žatec, Osmé Měturnaj za účasti 10.týmů se těšil velkého cholupy, deváté FK Polerady a výsledkozájmu jak účastníků tak i diváků, kteří vu listinu uzavírali Čeradice. Nejlepší m
v průběhu dne navštívili sportovní halu brankářem byl vyhlášen Marek Voigt
na Severu. Mezi účastníky se objevili (Slavoj), hráčem Jan Šimáček (Radoi týmy kteří hrají celostátní soutěže v sá- býl), a cenu střelce získal Bikár Martin
lové kopané, samozřejmě posíleni o hrá- (Krupka).
če velkého fotbalu kteří využívají jistého
druhu volna. Nakonec do finále které bylo
Příznivci halové kopané v neděli navštínesmírně dramatické se probojovali jeden vili poslední turnaj letošní sezóny, který
z favoritů CF Radobýl Litoměřice (mimo pořádala fi.PM SPORT. Uskutečnil se
jiné mistr ČR 2006) a docela překvapivě již třetí ročník turnaje Poslední kop. Za
žatecký Slavoj. Ten se postaral o velké účasti celkem 7.týmů, když osmý tým se
překvapení, neboť se mu podařilo zvítě- na poslední chvíli omluvil si to ve dvou
zit v poměru 3 – 2, když v závěru těžce základních skupinách rozdali týmy jako
odvracel útok za útokem hráčů Radobý- Manchester Kulatá, Benfica, Bílý Balet
lu kde vynikal především Jan Šimáček, Střelná / zástupce teplicka v sestavě Pavel
který spolu se svými spoluhráči zahodili Kopecký z FK Teplice /, Bar do rána vedenejméně čtyři vyložené šance a v brance ný zkušeným koučem Puškou Svobodou,
domácích kouzlil Marek Voigt.
a hráči např. Los / Baník Most, v brance
Třetí příčku vybojovala Krupka vítěz- Marek Voigt / Slavoj /, blšanský Baloun
stvím nad Zenitem Petrohrad (značně a další, Gemblers Most, tentokráte bez žaposílený Uhlíkem, Lesniakem, Wiesin- teckého Macháčka, K+K Most, Benficou
gerem) v poměru 3 – 1. Pátá příčka zbyla / zkušený dorostenci Blšan, a družstvo
na Košťany, šestá Desperádos Proboštov trenérů mládeže FK Slavoj Žatec.
(v sestavě Zacharda, Rosocha), Sedmé
V semifinále se utkali Bar do rána

proti Střelné což přineslo první velké
překvapení neboť zkušený tým Baru do
rána si nedokázal poradit a podlehl 0
– 1. Infarktový konec v podobě upadnutí
Jirky Balouna před prázdnou brankou
v závěru utkání a jeho minely. Z druhého
semifinále postoupila Benfica vítězstvím
nad Gamblers Most po remíze 2 – 2 a následném ukončení hráčů pro malý počet,
neboť došlo k vyloučení dvou hráčů soupeře a pravidla neumožnila jiný postup.
V utkání o umístnění si páté místo vybojovali překvapivě trenéři mládeže Slavoje
/ ve svém týmu měli některé svěřence /
vítězstvím nad K+K Systémem Most 4
– 2. Třetí příčka patří týmu Bar do rána,
který přehrál Gamblers Most 5 – 2 zásluhou Lose, který vstřelil tři branky. Ve finále
na sebe narazila teplická Střelná a Benfica.
Remíza po závěrečném hvizdu dala pokračování utkání penaltovým rozstřelem.
V něm byly úspěšnější hráči Benficy, kteří
zvítězili na penalty 2 – 3.
Nejlepším brankářem – Cipra Petr /
Benfica /, střelcem . Los / Bar / 8.branek,
hráčem Michal Kozák /Střelná /. Turnaje
řídili Zavadil Jakub, Kořán Jakub a Suchánek Antonín.

Iblová nejrychlejší plavkyní v republice

Halové turnaje na závěr roku v hale Sever v Žatci

Vážení rodiče, milé děti,

naše škola vás zve dne 21. ledna 2009 od 8 do 16 hodin na

Den otevřených dveří

Budete mít možnost si prohlédnout a zhlédnout:
n 2 multimediální učebny s interaktivní tabulí a vizualizérem
n výuku ve vybraných třídách (dopoledne)
n 2 počítačové učebny s výukovými programy a internetem
n jazykovou učebnu, tělocvičnu, hřiště s umělým povrchem, učebnu
technických prací, školní kuchyňku, skleník a školní pozemek
n školní družinu
Budoucím prvňáčkům nabízíme:
n individuální přístup založený na potřebách dítěte (děti nadané

i děti se SVP) – integrace a vypracování individuálních plánů
n jazykovou třídu - kvalifikovaná třídní učitelka s certifikovanou
odborností v anglickém jazyce
n od února 2009 Kurz pro předškoláky - zdarma
n program pro děti s problémy dýchacích cest – hra na flétnu,
dechová cvičení
n příjemné a klidné - „rodinné“ - prostředí školy
n širokou nabídku zájmové činnosti
zaměstnanci Základní školy Žatec, nám. 28. října

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 Sb.v
platném znění): platová třída 9.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt
na území ČR
• Minimální věk 18 let
• Způsobilost k právním úkonům
• Morální a trestná bezúhonnost
• Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým
pobytem v ČR)
Ostatní předpoklady:
• Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (stavební
zaměření výhodou)
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
• Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004 Sb. správní
řád, zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon
• Řidičský průkaz skupiny B
• Předpokládaný nástup 16. 02. 2009
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
• jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, č. OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum
a vlastnoruční podpis zájemce,
doloženou následujícími přílohami:
• ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
• životopisem
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám tajemnice
(prostřednictvím podatelny) nejpozději do 23.01. 2009 do 14.00 hod. Obálku
označte heslem „výběrové řízení – referent stavebního a vyvlastňovacího
úřadu“.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí
ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb.
O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění souhlasí
se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých
přílohách.

Druhý den vánočních svátků 26. 12. 2008 se konal v Synot baru v Žatci
vánoční turnaj v šipkách, hrálo se 501- out a na závěr pro uvolnění
Cricket. Zúčastnilo se 32 hráčů. Na snímku výherci 1. místo Josef Tichý,
2. místo Dušan Zýka a 3. místo Jan Čapek.

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 2. 1. 2009 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na dobu určitou:

referent/referentka
informačního centra
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 Sb.v
platném znění): platová třída 7.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt
na území ČR
• Minimální věk 18 let
• Způsobilost k právním úkonům
• Morální a trestná bezúhonnost
• Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým
pobytem v ČR)
Ostatní předpoklady:
• Střední vzdělání s maturitní zkouškou
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
• Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004 Sb. správní řád,
zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků
• Řidičský průkaz skupiny B
• Předpokládaný nástup 16. 02. 2009
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
• jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, č. OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum
a vlastnoruční podpis zájemce,
doloženou následujícími přílohami:
• ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
• životopisem
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám tajemnice
(prostřednictvím podatelny) nejpozději do 23.01. 2009 do 14.00 hod. Obálku
označte heslem „výběrové řízení – referent informačního centra“.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí
ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb.
O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění souhlasí
se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých
přílohách.

